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Zápis č. 4/2014
z chovatelské schůze, respektive z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů
zpěvných kanárů, jež se konala dne 7. listopadu 2014 v Čáslavi
Vlastní chovatelské schůzi (konferenci) předcházelo jednání Ústřední odborné komise chovatelů
zpěvných kanárů. Přítomni byli: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., RNDr. Pavel Pivoňka, Alexandr
Prijmak, Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová. Omluven: Bohumil
Fábera.

Schůzi ÚOK CHZK svolal, zahájil a vedl Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK
CHZK. Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že USNESENÍ ZK 14/2/2/1, týkající se
revize hospodaření ZO CHZK Buštěhrad, je splněno, neboť tato základní organizace
uvedla do pořádku veškeré náležitosti týkající se pokladní knihy. Závěr – Alexandr
Prijmak, předseda kontrolní (dříve revizní) komise odbornosti, provede dne 29. 12. 2014
v ZO CHZK Buštěhrad ještě jednou revizi účetních dokladů, čímž bude celá záležitost
definitivně uzavřena.
Kontrolovány byly body usnesení z minulého jednání, jež se konalo v září 2014
v Železné Rudě. Všechny body USNESENÍ ZK 14/3/1/1 až 14/3/4/7 jsou splněny nebo
jejich plnění právě probíhá. Upřesněno bylo znění jednoho z bodů usnesení minulého
jednání, a to USNESENÍ ZK 14/3/4/4: ÚOK CHZK pomůže českým účastníkům
zrealizovat dopravu kolekcí na 79. mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu harckých
kanárů – zodpovídá ÚOK CHZK a Bohumil Fábera (poznámka – zvýrazněna změna
znění).
Zevrubně projednáván byl především průběh nadcházející chovatelské schůze
(respektive konference) a školení posuzovatelů harckých kanárů. Podstatná část jednání
byla věnována účasti českých chovatelů na 79. mezinárodní mistrovské soutěži
v Bratislavě a pomoci při obeslání této vrcholné soutěže. Veškeré závěry z jednání ÚOK
CHZK byly předneseny na chovatelské schůzi. Jednání ÚOK CHZK zakončil Ing.
Ladislav Svoboda.
Od 19.00 hodin následovala chovatelská schůze (konference)
Přítomni: členové ÚOK CHZK a výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů
Za ZO CHZK: Buštěhrad (Josef Tichý), České Budějovice (Adolf Císař), Havlíčkův Brod (Zdeněk
Dobrovolný, Ing. Ladislav Svoboda), Hradec Králové (Petr Rudolf), Plzeň (Ing. Jiří Lucák),
Canaria Praha (RNDr. Pavel Pivoňka, Eliška Stejskalová, Jiří Vrňata), Rychnov nad Kněžnou (Bc.
Jiří Dušek), Tábor (Ing. Jan Holý), Ústí nad Labem (MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Alexandr
Prijmak).
Hosté: Miroslav Jankovič, Peter Kubík, Jozef Petráš, Marek Petráš (všichni SZCH).
Přítomno devět základních organizací (z patnácti), schůze byla usnášeníschopná.

Ing. Ladislav Svoboda informoval o odpoledním jednání ÚOK CHZK, které
předcházelo chovatelské schůzi (konferenci). Široká diskuse, do níž se zapojili všichni
přítomní, byla rozvinuta ohledně podpory českých chovatelů a účasti jejich kolekcí na
blížící se 79. mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu harckých kanárů, jež se bude konat

ve dnech 12. až 18. ledna 2015 v Bratislavě. Detailně byla projednávány různé varianty
podpory dopravení kolekcí na místo konání. Základní organizace budou dopisem
informovány o zvoleném způsobu podpory.
Schválena byla další propagace odbornosti, tentokrát v rámci Celostátní výstavy
drobného zvířectva Chovatel 2014, a to formou ukázkové expozice. Schváleno bylo
pozvání Jaroslava Bayera, předsedy Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže, na
slavnostní večer pořádaný v rámci 79. MMS. (Pozvání dalších hostů záleží na pořadateli
79. MMS, čili ZO CHZK Bratislava.) Dále byla odsouhlasena drobná věcná pozornost pro
zástupce bavorských chovatelů, s nímž bude během listopadu 2014 projednávána účast
zahraničních chovatelů harckých kanárů na příštím Memoriálu Františka Fraňka v Železné
Rudě.
Poté obšírně vystoupil Peter Kubík, zástupce ZO CHZK Bratislava, jenž účastníky
chovatelské schůze velmi podrobně a osobitým způsobem informoval o 79. MMS. Popsal
místo konání (celá soutěž se uskuteční v Hotelu Plus v Bratislavě), avizoval brzké vydání
směrnic soutěže, připomněl, že i čeští účastníci budou veškeré poplatky hradit v eurech a
podotkl, že také každý český chovatel doloží soutěžní kolekci potvrzením od místního
veterinárního lékaře. Neopomněl zdůraznit, že čeští chovatelé budou na Slovensku vítání a
vyslovil předpoklad, že celá akce dobře dopadne. Ke konci svého vystoupení zodpovídal
doplňující dotazy přítomných. (Poznámka – směrnice budou poté zaslány ZO CHZK,
posuzovatelům a vyvěšeny na webových stránkách obou svazů.)
Tématem dalšího jednání bylo též zrušení či ponechání hranice 330 bodů nutné pro
účast kolekce na MMS. (Daná problematika byla šířeji probírána na sobotním školení
posuzovatelů harckých kanárů.)
Usnesení z chovatelské schůze (respektive z Ústřední konference delegátů odbornosti
chovatelů zpěvných kanárů) konané dne 7. listopadu 2014 v Čáslavi
1. Schvaluje podporu dodání kolekcí na 79. MMS. Základní organizace budou
podrobně informovány zaslaným dopisem (e-mailem) – zodpovídají Bohumil
Fábera, Eliška Stejskalová.
2. Schvaluje realizaci propagační expozice harckých kanárů na Celostátní výstavě
drobného zvířectva Chovatel 2014 (v sobotu dne 15. 11. 2014) – zodpovídají
RNDr. Pavel Pivoňka, Pavla Mlíkovská, Ing. Ladislav Svoboda.
3. Schvaluje pozvání Jaroslava Bayera, předsedy ÚOK CHD, na slavnostní večer
pořádaný v rámci 79. MMS – zodpovídá Eliška Stejskalová.
4. Bere na vědomí podrobné informace Petera Kubíka k nadcházející 79. MMS
v Bratislavě.
Poté byla oficiální část jednání ukončena. Následovala přínosná formální diskuse na
téma současnosti a budoucnosti kanárkářství a možnosti další propagace této znamenité
záliby. Uvažováno bylo o pořádání zájezdu pro zájemce z řad chovatelů do kanárkářského
muzea v německém Sankt Andreasbergu.

Ing. Ladislav SVOBODA
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová

